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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss

László általános alelnök, Szabó Vendel
technikus alelnök, Haraszti Gyula SZB
elnök, Gencsi Zoltán, Nagy Imre, Szabó
Tibor és Ripszám István régióképvise-
lõk (8 fõ).

Tanácskozási joggal: Lomniczi Ger-
gely fõtitkár, Nagy László EL fõszer-
kesztõ.

Meghívottként: Zétényi Zoltán Kö-
zönségkapcsolati Szakosztály elnök

Kimentését kérte: Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Csépányi Péter és
Cserép János régióképviselõ.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes. A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergelyt, a hitelesítésre Kiss Lászlót és
Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket és
az ismertetett napirendet az elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Zétényi
Zoltán ismertette a Közönségkapcsolati
Szakosztály 2014-ben megvalósítandó
programjavaslatait. A szakosztály „Erdé-
szeti kommunikációs szeminárium” in-
dítását javasolja, amelyre önköltségi
alapon az erdõgazdaságok vezetõ, saj-
tóval kapcsolatba kerülõ személyeit
hívnák. A szeminárium az országban
több helyszínen külsõs és egyetemi elõ-
adók bevonásával foglalkozna aktuális
kommunikációs képességek fejleszté-
sével (személyes kommunikáció, inter-
netes kommunikáció, marketing, ese-
ményszervezés, sajtókapcsolatok stb.).
A második javaslat az Erdõk Hete ren-
dezvényeinek komplex keretbe szerve-
zésére irányult, amihez a Norvég Civil
Alap pályázatán való indulást tartja le-
hetségesnek a szakosztály. A tervek
szerint közel 8 millió forintos pályázat
egyebek között tartalmazná egy nem-
zetközi erdészeti kommunikációs kon-
ferencia szervezését, a Muzsikál az erdõ
rendezvénysorozat és az YPEF tanul-
mányi verseny összekapcsolását az Er-
dõk Hetével, erdei biológia órák soro-
zat indítását, és „Vidd haza a szemete-

det” kampány szervezését. Haraszti
Gyula a pályázat ütemezésérõl, Kiss
László a szakosztálylétszámról, a szakosz-
tály szervezési munkában történõ rész-
vétele iránt érdeklõdött. Zétényi Zoltán
elmondta, hogy a szakosztály mintegy
ötven tagjából idén eddig harmincan fi-
zettek tagdíjat, de a tagok részt vesznek
a szervezésben, a legtöbb céges kom-
munikációs szakember tag a szakosz-
tályban. A pályázat beadási határideje
február 27., megvalósítása az idei Erdõk
Hete idõszakában lenne.

8/2014. (02. 14.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség támogatja a
Közönségkapcsolati Szakosztály
javaslatát az Erdészeti Kommuni-
kációs Szeminárium elõkészíté-
sére. Felkéri a szakosztályt a
szervezési háttérmunka elvégzé-
sére. Az Erdõk Hete javaslatok
megvalósítására a Norvég Civil
Alap pályázatának elnyerése ese-
tén nyílik lehetõség. Az ismerte-
tett javaslat alapján a pályázat el-
készítését a szakosztály, beadását
a titkárság végzi. A külsõ partne-
rekkel való kapcsolatfelvétel az
elnökség nevében, a titkárságon
keresztül történik mindkét témá-
ban.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen,
0 tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban az el-
nökség a 2014. évi kitüntetési javaslato-
kat tárgyalta, és szavazást követõen ha-
tározott az egyes díjakra elõterjeszten-
dõ elnökségi jelöltekrõl.

Nagy Imre régióképviselõ ismertette
azt a javaslatot, miszerint az erdészeti
ágazat is választhatna védõszentet. A
rokon szakmák közül a vadászoké
Szent Hubertusz, míg Assisi Szent Fe-
renc általában a természet védõszentje-
ként ismert. Az erdész szakmával kap-
csolatban felmerült Szent Euszták védõ-
szentként való megnevezése. Az életé-
vel kapcsolatos ismereteket az Erdésze-
ti Lapok 2014. januári száma foglalta
össze. Zambó Péter elnök véleménye
szerint megfelelõ szakmai konszenzus
esetén szabad foglalkozni a kérdéssel,
ehhez alaposabb tájékozódás szüksé-
ges.

10/2014. (02. 14.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felkéri az Er-
dészettörténeti Szakosztályt az ága-
zat lehetséges védõszentjével kap-
csolatos ismeretek összegyûjtésé-
re, és az elnökség elé terjesztésére.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban az el-
nök az Akác Koalíció megalakulásában
való részvételrõl és az akác hungarikum-
má nyilvánítását támogató nyilatkozat
aláírásáról tájékoztatta az elnökséget. Az
elnökség a kérdést megvitatta és hasz-
nosnak tartotta egy szakmai állásfoglalás
elkészítését és közzétételét a honlapon.

11/2014. (02. 14.) elnökségi
határozat: Az elnökség támogatja
az Egyesület csatlakozását az
„Akác-koalícióhoz”, egyetért az
akác hungarikummá nyilvánítá-
sának szándékával. Az elnökség
akáccal kapcsolatos állásfoglalá-
sát a honlapon kell közzétenni.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pontban Lomniczi
Gergely tájékoztatást adott a határidõre
befizetett tagdíjak alapján számolt aktuá-
lis egyesületi létszámról. A fizetési fegye-
lem a korábbi éveknél kedvezõbben ala-
kult, de még mindig a tagság egyharma-
da határidõn túl vagy egyelõre nem ren-
dezte tagdíját. A fõtitkár kérte a régió-
képviselõket, hogy küldjenek értesítést a
régióértekezletek idõpontjáról, melye-
ken lehetõség szerint részt vesz.

Ezt követõen Zambó Péter elnök és
Kiss László alelnök egyéb elfoglaltsága
miatt távozott az ülésrõl, melynek veze-
tését Szabó Vendel alelnök vette át. Az
elnökség határozatképessége 6 fõvel
megmaradt.

Hatodik napirendi pontként Lomniczi
Gergely fõtitkár bemutatta az Egyesület
arculati kézikönyvét, amely a logó egy-
ségesített leírása mellett tartalmazza az
ügyviteli nyomtatványok képét, illetve a
kiadványok, elõadás-sablonok, egyéb
arculati eszközök tervezési alapelveit.
Az egységes arculatnak megfelelõen ké-
szül a jövõben levélpapír, mappa, a he-
lyi csoportok és a szakosztályok is kap-
nak számítógépen használható sablono-
kat. Haraszti Gyula és Gencsi Zoltán az
arculati elemek mihamarabbi, legkésõbb
a Vándorgyûlésen történõ alkalmazását
szorgalmazta.

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének

2014. február 14-én, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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12./2014. (02. 14.) elnökségi
határozat: Az elnökség elfogadja
az Egyesület arculati kéziköny-
vét. A logó esetén az egységes
alkalmazást szükséges rögzíteni,
vagyis az Egyesület minden cso-
portja ugyanazt a logót használ-
ja, különbözõ variációk készíté-
sére nincs lehetõség.

A szavazáson jelen van 6 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 6 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hetedik napirendi pont keretében
Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoztatott
a márciusban életbe lépõ új Polgári
Törvénykönyv miatt idõszerû ismételt
Alapszabály-módosításról, valamint a
közhasznúság megõrzéséhez szüksé-
ges lépésekrõl. A jogász véleménye
szerint május 31-ig a civil törvénybe
foglalt feltételek teljesítése mellett,
közszolgáltatási szerzõdés és legalább
4 évre szóló tartós támogatási szerzõ-
dések megkötésére is szükség lesz.
Ugyanezek a kérdések érintik a Wag-
ner Károly és az Erdészcsillag Alapít-
ványt is. A kérdést a könyvelõvel tisz-
tázni kell.

Az egyebek között a fõtitkár tájé-
koztatott az erdésztechnikusképzés
önállóságának helyreállításával kap-
csolatos egyeztetésekrõl; a Vándor-
gyûlés és az Év Erdésze Verseny szer-
vezésének alakulásáról; a Kaán Károly
Tanulmányi Verseny szervezésében
való részvételrõl; az ásotthalmi szakis-
kolában folyó nevelési munka orszá-
gos értéktárba történõ felvételének tá-
mogatásáról. Szabó Tibor régióképvi-
selõ javasolta, hogy az Egyesület ke-
resse annak a lehetõségét, hogyan le-
het helyi csoportonként több nyugdí-
jas kolléga vándorgyûlési részvételét
segíteni. Szintén javasolta az Erdész
Panteon hangsúlyosabb megjelenését
a honlapon, melyet Nagy László fõ-
szerkesztõ megvalósít.

Ezt követõen Szabó Vendel alelnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Szabó Vendel

technikus alelnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:  
Kiss László

alelnök  
Haraszti Gyula

SZB elnök  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a
FeHoVa február 13-i megnyitó napján
hét szervezettel, az Élelmiszer-feldolgo-
zók Országos Szövetségével (ÉFOSZ), a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetke-
zetek Országos Szövetségével (MA-
GOSZ), a Mezõgazdasági Szövetkezõk
és Termelõk Országos Szövetségével
(MOSZ), az Országos Erdészeti Egyesü-
lettel (OEE), a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetségé-
vel (MEGOSZ), az Országos Magyar Va-
dászati Védegylettel (OMVV) és az Or-
szágos Magyar Vadászkamarával
(OMVK) kötött szakképzési együttmû-
ködési megállapodást.

Az együttmûködõ szervezetek a
megállapodásban egyebek között rög-
zítik a vizsgabizottsági névjegyzékre
kerülés javaslattételének módját, és azt,
hogy egyeztetnek a szintvizsga-követel-
ményekrõl, szakértõi támogatást nyújta-
nak a szakmai és vizsgakövetelmények
meghatározásához és átdolgozásához,
illetve kölcsönösen megküldik egymás-
nak szakképzéssel kapcsolatos állás-
foglalásaikat, határozataikat. 

A mostani aláírás megerõsíti és a for-
mális kereteit rögzíti annak a gyakorlat-
nak, amit a NAK és az érdekképvisele-
tek a szakképzés érdekében ezután is
folytatni kívánnak. Az együttmûködés
kölcsönös elõnyöket jelent, hiszen a
NAK az érdekképviseletekkel együtt-
mûködve hatékonyabban tudja ellátni
feladatait. Az együttmûködõ szerveze-

tek pedig közvetlenebb beleszólást
kapnak az õket érintõ, szakképzéssel
kapcsolatos intézkedésekbe, tehát az
eseményeknek nem külsõ szemlélõi,
hanem részesei, alakítói lehetnek. A
szakma felelõsségvállalása a szakem-
berképzés területén az õ közremûködé-
sükkel válik teljesebbé. Az Országos Er-
dészeti Egyesület nevében Zambó Péter
elnök írta alá a megállapodást.

Forrás: NAK, OEE

Új belépõk

Csongrád megyei Helyi Csoport: Várhelyi Zsolt erdésztech-
nikus; Szolnoki Helyi Csoport: Dr. Krizsán Józsefné egyéb fel-

sõfok; Szombathelyi Helyi Csoport: Francsics Judit erdésztech-
nikus; Kecskeméti Helyi Csoport: Szabó Péter egyéb középfok,

Zakar András tanuló; Erdélyi Helyi Csoport: Lengyel Szabolcs erdõmérnök,
Kosztándi Ferencz Csaba erdõmérnök, Kovács Levente tanuló, Kovács Katalin
erdõmérnök, Bedõ Olivér erdõmérnök, Egyed Csaba erdõmérnök; Sárospata-
ki Helyi Csoport: Tóth Attila erdésztechnikus, Majoros Richárd erdésztech-
nikus, Pásztor Tibor erdésztechnikus; Pápai Helyi Csoport: Grób Józsefné
erdésztechnikus, Kovács András erdésztechnikus, Renner Tiborné egyéb felsõ-
fok, Tunner Katalin egyéb felsõfok; Balassagyarmati Helyi Csoport: Mag
Tibor erdésztechnikus, Dr. Kiss Nándor István egyéb felsõfok; Baranya megyei
Helyi Csoport: Ulrich Éva erdõmérnök; Sopron Hallgatói Helyi Csoport:
Kránicz Dávid; Székesfehérvári Helyi Csoport: Tapasztó Sándor
erdésztechnikus; Bajai Helyi Csoport: Túri István erdõmérnök; Zalaegersze-
gi Helyi Csoport: Ifj. Péter Lajos egyéb felsõfok.

Szakképzési együttmûködési meg-

állapodást kötött az OEE és a NAK

Ifj. Hubai Imre és Zambó Péter




